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ΘΕΜΑ:

Περί κατακύρωσης η µη πρακτικών δηµοπρασίας για την ανάδειξη

αναδόχου εκτελέσεως της προµήθειας µε τίτλο { Προµήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισµού αντλιοστασίων ΤΚ Αγίου Γεωργίου (θέση Λάζα) & ΤΚ Μεσοχωρίου }
εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 9768/08-06-2015 ένσταση της εταιρείας {ΒΙΛΛΙΑΣ Γ.ΝΤΟΒΟΛΟΣ Ι. Ο.Ε} κατά του πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού.
Στους Μολάους, σήµερα, την 23-06-2015 ηµέρα Τρίτη

και ώρα 10:00 π.µ. στο

∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου Μονεµβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 10632/19-06-2015 πρόσκληση
του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75
του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαυροµιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)

∆ουµάνη Σοφία

2. Χριστάκος Σταύρος

Καλογερίνης Ηλίας

3. Μαρούσης Χαράλαµπος
4. ΣουρλάςΙωάννης
5. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο.
Τα τακτικά µέλη µε την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας
τους να ενηµερώσουν τα αναπληρωµατικά µέλη για τη νόµιµη αναπλήρωσή τους, τα
οποία δεν παρευρέθησαν.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των µελών τα εξής:
•

Την αριθµ. 116/2015

απόφαση Ο.Ε. µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι του

πρόχειρου διαγωνισµού και διατέθηκε η πίστωση για την προµήθεια { Προµήθεια και
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εγκατάσταση εξοπλισµού αντλιοστασίων ΤΚ Αγίου Γεωργίου (θέση Λάζα) & ΤΚ
Μεσοχωρίου }.
•

Την

υπ΄αριθ.

πρωτ.

8953/27-05-2015

διακήρυξη

∆ηµάρχου

µε

την

οποία

ανακοινώθηκε η διενέργεια του διαγωνισµού.
•

Την 04-06-2015 διενεργήθηκε
κατέθεσαν

προσφορά

έξι

ο διαγωνισµός κατά την διάρκεια του οποίου
(6)

ενδιαφερόµενοι

προµηθευτές-εταιρείες

και

συγκεκριµένα οι εξής :

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

1.

ΒΙΛΛΙΑΣ Γ.-ΝΤΟΒΟΛΟΣ Ι. Ο.Ε

2.

∆. ΓΚΑΛΕΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

3.

Π. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε

4.

ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5.

Γ.Κ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

6.

ΠΛΟΥΜΙΤΣΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

Σε συνέχεια της διαδικασίας του 1ου πρακτικού η επιτροπή διαγωνισµού προέβη στον
έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής έκαστου προµηθευτή και βάσει αυτού
απορρίφθηκαν οι προσφορές των :
•

∆. ΓΚΑΛΕΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε : διότι από το αντίγραφο του ποινικού µητρώου ενός
εκ των δυο εταίρων (∆ηµήτριος Γκαλέτσης) προκύπτει ότι έχει καταδικαστεί για
παράβαση µε ελαφρυντικά (άρθρο 28 παρ. 1β Ν/1650/86 & άρθρο 84 παρ. 2δ
ΠΚ). Ύστερα από έλεγχο της επιτροπής προκύπτει ότι το αδίκηµα είναι σχετικό µε
την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. Επίσης κατατέθηκε
υπεύθυνη δήλωση του Ιωάννη Σπανού

στην οποία αναγράφεται ότι έχει

υποβάλλει αίτηση για έκδοση αντιγράφου ποινικού µητρώου από την Αθήνα , ο
οποίος δεν αναγράφεται ως εταίρος στο κατατεθέν καταστατικό. Ύστερα από
έλεγχο της επιτροπής διαπιστώθηκε ότι υπάρχει τροποποίηση του καταστατικού , η
οποία δεν έχει προσκοµιστεί.
•

ΠΛΟΥΜΙΤΣΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε: λόγω µη κατάθεσης θεωρηµένου
αντιγράφου καταστατικού , το οποίο είναι απαραίτητο στην περίπτωση προσφοράς
εταιρείας (άρθρο 7 παρ. Α6) και των απαιτούµενων υπεύθυνων δηλώσεων .
Εν συνεχεία η επιτροπή προέβει στο άνοιγµα και τον έλεγχο των τεχνικών φακέλων

των έγκυρων προσφορών και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται ως εξής:
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 Η εταιρεία ΒΙΛΛΙΑΣ Γ.-ΝΤΟΒΟΛΟΣ Ι. Ο.Ε προσκόµισε τεχνικά στοιχεία (φυλλάδια,
οδηγίες πιστοποιητικά CE-ISO) για πλαστικούς σωλήνες και όχι για γαλβανισµένους
όπως αναγράφεται στην αριθ. 80/2015 µελέτη και είναι λόγος αποκλεισµού σύµφωνα
µε το άρθρο 7 της µελέτης.
 Η εταιρεία Π. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε , δεν προσκόµισε πλήρη τεχνικά
φυλλάδια και είναι λόγος αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 7 της µελέτης.
 Ο κ. Κουντουρόγιαννης Ιωάννης δεν προσκόµισε φυλλάδια, οδηγίες πιστοποιητικά
CE-ISO για σωλήνες και είναι λόγος αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 7 της
µελέτης.
 Η εταιρεία Γ.Κ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε προσκόµισε όλα τα τεχνικά στοιχεία.
Κατόπιν των ανωτέρω ,γίνεται βαθµολόγηση µόνο στην εταιρεία Γ.Κ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε, η οποία συγκεντρώνει γενικό βαθµό 45,90.
Στην συνέχεια ο κ. πρόεδρος της Ο.Ε έθεσε υπόψη των µελών της την υπ΄αριθ.
πρωτ. 9768/08-06-2015 ένσταση της εταιρείας ΒΙΛΛΙΑΣ Γ.-ΝΤΟΒΟΛΟΣ Ι. Ο.Ε , κατά του
από 04-06-2015 πρακτικού της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
διαγωνισµού προµηθειών , ζητώντας την ακύρωση του εν λόγω πρακτικού διότι τα τεχνικά
στοιχεία για τους πλαστικού σωλήνες PVC δεν αντιστοιχούν µε το άρθρο των γαλβανιζέ
σωλήνων που επιπλέον εκ παραδροµής είχαν µπει και όσον αφορά τα απαιτούµενα
στοιχεία για το συγκεκριµένο άρθρο των σωλήνων γαλβανιζέ υπάρχουν σε άλλο σηµείο
των δικαιολογητικών.
Κατόπιν αυτού η Επιτροπή διαγωνισµού προτείνει:
Α) Όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχει υποβάλλει η εταιρεία ΒΙΛΛΙΑΣ Γ.ΝΤΟΒΟΛΟΣ Ι. Ο.Ε έχει προσκοµίσει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για το ακόλουθο
πεδίο εφαρµογής:
1.Μεταποίηση µεταλλικών και πλαστικών σωλήνων σε :
Α. Σωλήνες γεώτρησης
Β. Φίλτρα γεώτρησης
2. Μηχανουργικές εργασίες κατασκευής µεταλλικών εξαρτηµάτων
3. Συναρµολόγηση αντλητικών συγκροτηµάτων
4. Μεταποίηση µεταλλικών σωλήνων σε πλαίσια θερµοκηπίων
Β) Στα τεχνικά φυλλάδια –οδηγίες όµως έχει προσκοµίσει χαρακτηριστικά για σωλήνες
PVC όλων των διαστάσεων συµπεριλαµβανοµένου 3’’ εξωτερικής διαµέτρου 90.00
mm , ο οποίος ζητείται από την αριθ. 80/2015 µελέτη.
Γ) Στην υπεύθυνη δήλωση που έχει προσκοµιστεί για την προέλευση των ειδών
,αναφέρεται ότι «σωλήνες 3΄΄ χ10ft PVC είναι εργοστασίου Β. LIAROMMATIS ABEE».
Συνεκτιµώντας τα ανωτέρω στοιχεία η επιτροπή κρίνει αβάσιµους του λόγους
ενστάσεως της επιχείρησης ΒΙΛΛΙΑΣ Γ.-ΝΤΟΒΟΛΟΣ Ι. Ο.Ε.
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ανέφερε

«Η επιτροπή διαγωνισµού µε το

Νο 2

Πρακτικό της που συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση την 18-06-2015 και ύστερα από
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πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής στα γραφεία του ∆ήµου Μονεµβασίας, προέβει
στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών οι οποίες έγιναν δεκτές και
κατέγραψε τα αποτελέσµατα των οικονοµικών προσφορών ως εξής:

Ποσοστό
Ε π ω ν υ µ ί α

∆απάνη µετά την

Έκπτωσης

έκπτωση

π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ ο ς
%

Γ.Κ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

1.

4

28.800,00€ χωρίς
ΦΠΑ

Ακολούθως η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη το παράρτηµα της διακήρυξης σύµφωνα µε
το οποίο, συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο (Λ)
της τιµής της προσφοράς (συγκριτική τιµή) προς την βαθµολογία της (σταθµισµένη
βαθµολογία) (Λ= συγκριτική τιµή/ σταθµισµένη βαθµολογία) και τη συνολική
βαθµολογία της προσφοράς ,κατάρτισε τον ακόλουθο πίνακα κατάταξης της προσφοράς:

Επωνυµία
προσφέροντος
Γ.Κ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ &

Τιµή

Βαθµολογία

Λ=Τιµή/βαθµολογία

28.800,00€

45,90

627,45

ΣΙΑ Ο.Ε

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή ∆ιενέργειας

∆ιαγωνισµού- Αξιολόγησης

Προσφορών προτείνει στην Ο.Ε. την κατακύρωση της προµήθειας { Προµήθεια και
εγκατάσταση εξοπλισµού αντλιοστασίων ΤΚ Αγίου Γεωργίου (θέση Λάζα) & ΤΚ
Μεσοχωρίου } στην εταιρεία Γ.Κ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (Γλυκόβρυση Λακωνίας
Τ.Κ 23055) & Α.Φ.Μ 081479248) µε κριτήριο την συµφερότερη προσφορά µε βαθµολογία
Λ=627,45 .
Στην συνέχεια ο κ. πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της ΟΕ να αποφασίσουν για την
κατακύρωση ή µη των πρακτικών δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως
της προµήθειας µε τίτλο << Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού αντλιοστασίων
ΤΚ Αγίου Γεωργίου (θέση Λάζα) & ΤΚ Μεσοχωρίου >> , καθώς και για την απόρριψη
ή µη της υπ΄αριθ. πρωτ. 9768/08-06-2015

ένσταση της εταιρείας ΒΙΛΛΙΑΣ Γ.-

ΝΤΟΒΟΛΟΣ Ι. Ο.Ε κατά του πρακτικού αξιολόγησης της εν λόγω προµήθειας.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του κ. προέδρου, έλαβε υπόψη
της την 116/2015 Α.Ο.Ε., αφού µελέτησε το φάκελο της προµήθειας (διακήρυξη, πρακτικά
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.∆.-Α.), την υπ΄αριθ. πρωτ. 9768/08-06-2015 ένσταση της εταιρείας ΒΙΛΛΙΑΣ Γ.ΝΤΟΒΟΛΟΣ Ι. Ο.Ε κατά του πρακτικού αξιολόγησης, και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
ΕΚΠΟΤΑ τις όµοιες του Ν.3463/2006 και Ν. 3852/2010,και µετά από διαλογική συζήτηση
Απο φασίζει
•

Οµόφωνα

Απορρίπτει την υπ΄αριθ. πρωτ. 9768/08-06-2015ένσταση της εταιρείας ΒΙΛΛΙΑΣ
Γ.-ΝΤΟΒΟΛΟΣ Ι. Ο.Ε κατά του πρακτικού αξιολόγησης

για την ανάδειξη

αναδόχου εκτελέσεως της προµήθειας µε τίτλο{ Προµήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισµού αντλιοστασίων ΤΚ
Μεσοχωρίου } ,

Αγίου

Γεωργίου (θέση Λάζα) & ΤΚ

αποδεχόµενη την εισήγηση –γνωµοδότηση της επιτροπής

διαγωνισµού.
•

Αποδέχεται το από 04-06-2015 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµούΑξιολόγησης Προσφορών και κατακυρώνει τον διενεργηθέντα διαγωνισµό για την
προµήθεια µε τίτλο { Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού αντλιοστασίων
ΤΚ Αγίου Γεωργίου (θέση Λάζα) & ΤΚ Μεσοχωρίου }

εταιρεία Γ.Κ

ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (Γλυκόβρυση Λακωνίας Τ.Κ 23055) & Α.Φ.Μ
081479248) αντί του ποσού των 28.800,00€ χωρίς ΦΠΑ.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο
κάτω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ
3) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραµµατέας Ο.Ε.
∆ελήγιαννης Νικόλαος

